
Pedagogická fakul ta 
Masarykova univerz i ta 

Č.j.: MU - IS / 124256 /2015 /315283 / PdF - l 

Opatření děkana č. 1/2016 

Technická úprava katalogu předmětů pro 
akademický rok 2016/2017 

(ve znění účinném od 4. 1. 2016) 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
Organizačního řádu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vydávám toto opatření: 

ČI. 1 

Všeobecná ustanovení 

1) Účel: Toto opatření spec i f ikuje podmínky technické úpravy studijního kata logu 
na Pedagogické fakultě Masarykovy un iverz i ty pro akademický rok 2016 /2017 . 

2) Rozsah platnosti : Katedry a inst i tuty Pedagogické faku l ty Masarykovy 
univerz i ty . 

3) Definice pojmů a zkratek: 

Pedagogická fakul ta Masa rykovy un iverz i ty - PdF MU. 
Informační systém Masarykovy un iverz i ty - IS MU. 

4) Odpovědnost: Vedoucí studijního oddělení PdF MU. 

ČI. 2 

Cíle a zásady technické úpravy katalogu 

1) Pro akademický rok 2016 /2017 budou provedeny některé technické změny 
v kata logu předmětů, jejichž cílem bude j eho zpřehlednění a sjednocení pravidel 
pro rušení, slučování a kreditové hodnocení předmětů. 

2) Katedry a inst i tuty PdF MU spravují katalog předmětů prostřednictvím svých 
správců kata logu. Správce kata logu je jmenován vedoucím příslušného 
pracoviště. Práva pro správu kata logu (ka ta l_a , kata l_b) přiděluje pracovištím 
pověřená studijní referentka se souh lasem proděkana pro s tud ium. 

3) Technická úprava kata logu předmětů probíhá podle ha rmonog ramu schváleného 
děkanem PdF MU. Správci kata logu spolupracují s pověřenou studijní 
re ferentkou, kontrolují a opravují údaje v IS MU, zavádějí, nebo ruší volitelné a 
povinně volitelné předměty, potvrzují správnost kata logu. Vyučující předmětů 
kontrolují a opravují sy laby a potvrzují správnost předmětů. Rušení, zavádění 
nebo zásadní úprava povinných předmětů (změna zakončení, úprava kreditové 
hodnoty apod.) j e možná výhradně na základě písemného návrhu vedoucího 
katedry po konzul tac i s ga ran tem oboru a po písemném schválení děkanem. 



Tyto změny j sou realizovány v sou ladu s prof i lem abso lventa a s oh l edem na 
zvýšení kva l i ty s tud ia . 

ČI. 3 

Pravidla pro rušení předmětů 

1) Rušení volitelných nebo povinně volitelných předmětů je v kompetenc i vedoucího 
pracoviště. Pracoviště zruší volitelný nebo povinně volitelný předmět v případě, 
že o něj dlouhodobě není zájem a student i se do něj nezapisují. Za perspektivní 
předměty lze považovat ty, o něž projeví zájem předem definovaný minimální 
počet studentů v nastavení předmětu (zprav id la nejméně 12). Rozhodnutí o 
real izaci (výuce) již vypsaného předmětu je v kompetenc i vedoucího pracoviště 

2) Povinně volitelný předmět lze zrušit za předpokladu, že zůstane vo lba alespoň ze 
dvou povinně volitelných předmětů. 

ČI. 4 

Pravidla pro slučování předmětů 

1) Pracoviště má možnost vypsa t j eden předmět pro s tudenty různých studijních 
oborů (Příloha č. 1). 

2) U velkého počtu navazujících předmětů, které j sou ve stávajícím kata logu 
odlišeny jen pořadovým číslem, j e pracoviště oprávněno zvol i t v nastavení 
předmětu možnost opakovaného zápisu předmětu po předchozím úspěšném 
ukončení. S tudent si může stejný předmět zapsat opakovaně a opakovaně 
získává také jeho kredi ty (Příloha č. 2) . 

3) Pracoviště má možnost sloučit dva povinné předměty do j ednoho , a to za 
předpokladu, že tento nový předmět bude obsahově nahrazovat předchozí dva 
předměty a bude mu přidělen nový kód. Tento předmět bude zařazen do šablon 
j ako ekv iva lent . 

ČI. 5 

Kreditové hodnocení předmětů 

1) Celkový počet kreditů připadajících na povinné a povinně volitelné předměty 
požadovaný pro absolvování bakalářského, magisterského a navazujícího 
magisterského studia nesmí překročit počet stanovený v poslední platné 
akred i tac i oboru (pro bakalářské s tud ium ce l kem 180, pro navazující 
magisterské s tud ium ce l kem 120, pro magisterské s tud ium ce l kem 300 kreditů). 

2) Kreditová hodnota předmětu K je dána součtem údaje A (studijní zátěž) a B 
(způsob zakončení předmětu). Hodnota A je zprav id la rovna počtu hodin 
kontaktní výuky za týden a lze j i zvýšit za případnou další zátěž s tudenta 
související s obtížností předmětu, maximálně však do výše A = 5. Další zátěž 
studenta j e vždy s tanovena v sy labech předmětu (např. s tud ium odborných 
textů v předepsaném rozsahu , rea l izace seminární práce v předepsaném 
rozsahu, četba primární l i teratury dle zveřejněných seznamů, průběžný test, 
prezentace na semináři, real izace drobných výzkumných šetření, příprava 
praktických výstupů apod.) . Hodnota B je 0 v případě ukončení předmětu 
zápočtem, 1 v případě ukončení ko lokv iem, 2 v případě ukončení zkouškou. 



ČI. 6 

Závěrečná ustanovení 

1) Související dokumenty : Studijní a zkušební řád Masarykovy un iverz i ty . 

2) S e znam příloh: 
• Příloha č. 1: Možnosti slučování předmětů dle čl. 4, odst. 1 
• Příloha č. 2: Možnosti slučování předmětů dle čl. 4, odst. 2 

3) Histor ie změn: 
• nestanovuje se 

4) Výkladem ustanovení tohoto opatření j e pověřen proděkan pro magisterské 
s tud ium a záležitosti studentů. 

5) Toto opatření nabývá platnost i dnem zveřejnění. 

6) Toto opatření nabývá účinnosti dne: 4. 1. 2016 . 

V Brně dne 16. 12. 2015 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 
děkan PdF MU 



Příloha č. 1: 

Možnosti slučování předmětů dle čl. 4, odst. 1 

Nyní v kata logu předmět pod různými kódy pro různé skup iny studentů: 

SVV3S_ ISPD Integrativní speciální pedagog ika (podz im 2015) 
SV4BP_ ISPD Integrativní speciální pedagog ika (podz im 2015) 
SP7BP_ ISPD Integrativní speciální pedagog ika (podz im 2015) 
SP7BP_IPD Integrativní pedagog ika (podz im 2015) 

Po úpravách 1 předmět, jenž by byl vypsán pro různé studijní skup iny: 

SP7BP_ ISPD Integrativní speciální pedagogika (podz im 2015) 

Podmínky slučování předmětů dle čl. 4, odst. 1: 

Předměty se musí shodovat svou obsahovou náplní. Student i se dle svého oboru přihlásí 
do příslušné studijní skup iny . 



Příloha č. 2: 
Možnosti slučování předmětů dle čl. 4, odst. 2 

Nyní v kata logu 16 navazujících předmětů: 

P D R _ 0 0 0 1 Odborná or ientace v oboru 1 (podz im 2015) 
P D R _ 0 0 0 2 Odborná or ientace v oboru 2 (podz im 2015) 
P D R _ 0 0 0 3 Odborná or ientace v oboru 3 (podz im 2015) 
až 

P D R _ 0 0 0 1 6 Odborná or ientace v oboru 16 (podz im 2015) 

Po úpravách 1 předmět, u něj by byl nastaven opakovaný zápis: 

P D R _ 0 0 0 Odborná or ientace v oboru (podz im 2015) 

Podmínky slučování předmětů dle čl. 4, odst. 2: 

Předmět bude mít stále ste jnou kred i tovou hodnotu. S tudent může opakovaně získat 
tuto kred i tovou hodnotu až do maximální výše, kterou stanoví příslušné pracoviště. 


